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KOM OCH LYSSNA!
Hösten 2017
Att vara förälder
FÖRÄLDRAR EMELLAN i Rättvik vänder sig till alla
som är föräldrar, men även till andra som har barn och
ungdomar i sin närhet. Vi erbjuder föreläsningar av hög
kvalitet för inspiration och ökade kunskaper.
Finns intresse för att träffas och samtala om att vara
förälder så kan vi ordna träffar, anmäl ditt intresse till
Studieförbundet Vuxenskolan eller ABF.

Hjälp! Vi har fått en tonåring!
Välkommen till en föreläsning som ger dig
konkreta råd, ny inspiration och en hel del
glada skratt. Kvällens föreläsare är:

Alf B Svensson, leg psykolog
 Din tonåring behöver dig
 Så hjälper du din tonåring att lyckas i skolan
 Sätta gränser—men hur?

Hur visar man sitt barn kärlek och
uppskattning?
Clair Sanches, arbetar som Children and
Women’s Ministries director at the
Trans-European Division.
5 kärleks språk. Att känna till ditt och ditt barns
kärleksspråk hjälper dig att visa kärlek och uppskattning så att just ditt barn förstår det.

Rättviks kulturhus

Rättviks kulturhus

Torsdag 7 September kl 18.30

Tisdag 19 september kl 18.30

Fri entré

Fri entré

Hur ser vi på barnuppfostran i olika länder?
Vi vill alla våra barns bästa, men hur ser det vi på barnuppfostran i olika
länder? Tänker vi så olika? Introduktion Salam Abu-Iseifanoch,
verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen.
Paneldebatt med föräldrar från Rättvik och
från olika länder.

Kvällens moderator: Per Knutsson
Rättviks kulturhus
Tisdag 7 november kl 18.30
Fri entré
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